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TATA LITURGI MINGGU GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 21 MARET 2021 (UNGU) 

 

TEMA : “ADA PENGHUKUMAN, NAMUN LIHATLAH JUGA KASIHNYA” 
 

PRA-IBADAH 

1. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 
2. Penyampaian intisari Warta Gereja sebelum Ibadah dimulai (Pewarta, umat duduk) 
3. Pewarta menyambut umat 

M :  Salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa pada Ibadah Minggu, 21 Maret 
2021 baik yang beribadah di tempat ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah 
melalui live streaming di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita 
semua selalu dalam perlindungan, anugerah dan damai sejahtera Tuhan, serta 
diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di tengah pandemi covid-19 ini. 
Pada ibadah minggu ini sekaligus menghayati Minggu Pra Paskah V, kita akan 
merenungkan tema: “ADA PENGHUKUMAN, NAMUN LIHATLAH JUGA 
KASIHNYA”. Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pdt. Ribka 
Evelina Pratiwi. Selamat beribadah, Tuhan Memberkati kita! 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah’ 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan  KJ 161: 

1-2 
6.   Sementara umat bernyanyi, prosesi Liturgos, Pelayan Firman, dan anggota Majelis 

lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, PF dan Liturgos 
saling menyampaikan salam dengan membungkukkan badan. Kemudian, Pelayan 
Firman, Liturgos, dan anggota Majelis lainnya menempati tempat masing-masing. 

  
I.  LITURGI PEMBUKA 

1. PENGAKUAN DAN SALAM              (oleh PF, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan (umat memandang ke arah PF) 
P :  Di dalam syukur atas cinta kasih Tuhan yang kita alami dalam kehidupan 

kita, marilah Ibadah Minggu Pra Paskah V ini kita khususkan dengan pengakuan 
bahwa: Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit 
dan bumi yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya dan yang tidak 
meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari 
Tuhan Yesus Kristus  kiranya menyertai Saudara-saudara. Amin. 

 

U : (Menyanyikan KJ 478a – “Amin, amin, amin”) 

Tata liturgi 
MINGGU V PRA PASKAH, MINGGU KETIGA 



2. NYANYIAN PUJIAN                                                                        (umat duduk) 

a. Nyanyian Pujian  PKJ 27: 1,6 
 

3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 

a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah                             (oleh Liturgos) 
L :   Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan cinta kasih-Nya kepada umat 

manusia dengan kata-kata dan perbuatan-Nya yang nyata. Sejalan dengan itu Ia 
pun memerintahkan supaya umat-Nya hidup saling-mengasihi sebagaimana 
yang ditulis dalam Yohanes 15:12 “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.”. 

 
  Kita menyadari bahwa kita belum mampu mewujudnyatakan kasih yang sejati 

kepada sesama. Untuk itu marilah dengan kerendahan dan ketulusan hati, kita 
mengakui dan menyesali serta memohon pengampunan atas kesalahan dan 
dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. 

  (Liturgos mengucapkan : Ya Tuhan, kami mohon ampun atas ketidak-
mampuan kami mewujudkan kasih secara sempurna. Bimbinglah kami ya 
Tuhan untuk melakukan sabda kasih-Mu secara benar. Mampukan kami 
untuk tidak menyimpan sakit hati kepada orang yang menyakiti kami.  
Mampukan kami untuk tidak menyakiti hati sesama kami. Mampukan kami 
untuk selalu mengampuni dan mengasihi seperti yang sudah diteladankan 
oleh Tuhan Yesus agar keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidup 
kami dan mampu menyatakan keagungan-Mu. Tuhan dengarkanlah doa 
kami…Amin”). 

 

P :  Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh belas kasih dan penyayang, 
yaitu  ketika kita dengan ketulusan hati mengakui kesalahan dan memohon 
pengampunan  di hadapan-Nya, dan berusaha untuk hidup berkenan kepada-
Nya. Terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana tertulis 
dalam I Yohanes 1 : 9-10 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan 
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari 
segala kejahatan. Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita 
membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita”. 

  Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin. 

 

U :  Syukur kepada Allah. 
b. Nyanyian Syukur NKB. 85: 1-2 

 

II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan I Yeremia 31: 31-34 (oleh Lektor) 
c. Bacaan Injil  Yohanes 12: 20-33 (oleh PF) 

▪ Diakhiri ucapan: ”Demikianlah pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah setiap 
orang yang mendengarkan Firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana!”) 

▪ Umat menyambut dengan NKB 225 – “Hosiana Amin !”  
 



2. KHOTBAH – “ADA PENGHUKUMAN, NAMUN LIHATLAH JUGA KASIHNYA” 
 

a. Saat Teduh/Hening                                       (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 

 

III. LITURGI KHUSUS PENGAKUAN PERCAYA (SIDI)  

a. Pembacaan Pertelaan Pelayanan Pengakuan Percaya (Sidi) 
b. Doa mohon pimpinan Roh Kudus 
c. Nyanyian Umat – KJ 305 : 1 dan 3 – “’Ku Mengasihi Yesus, Tuhanku” 
d. Pelayanan Sidi 
e. Pananting dan Ungkapan Pengakuan Percaya 
f. Penyampaian Berkat dan Doa Syukur 
g. Pengakuan Iman Rasuli   (dipimpin Pelayan Firman, para pengaku percaya 

menghadap umat) 
h. Penyerahan warga dewasa baru kepada Jemaat 
i. Penyerahan Surat Tanda Pengakuan Percaya (Sidi) dan Alkitab 

 

IV. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                                  (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                         (oleh Liturgos) 
Umat yang dikasihi Tuhan, bahwa anugerah, perlindungan dan berkat-Nya selalu 
menyertai kita baik ketika dalam duka maupun suka. Oleh sebab itu sudah selayaknya 
kita selalu mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang 
kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari Mazmur 107: 1-2 
“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!  Bahwasanya untuk selama-lamanya 
kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus TUHAN, yang 
ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan..,”. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita 
memasuki ruang ibadah ini, ataupun beribadah di rumah, kita sudah menghimpun 
ataupun menyisihkan persembahan kita. Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur 
itu kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur KJ 299 (Dinyanyikan 2x) 
c.  Doa Pengucapan Syukur                                           (oleh Liturgos, umat berdiri) 

Dilanjutkan dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L :  Walau Allah membenci dan murka terhadap dosa manusia, tapi kasih Allah 
melampaui kemarahan-Nya, sehingga Ia bermurah-hati memberikan 
pengampunan melalui Kristus Yesus yang memulihkan dan memperbaharui 
kehidupan manusia. Oleh sebab itu ketika Tuhan masih memberikan waktu untuk 
menjalani kehidupan ini kita harus terus berproses untuk semakin mengerti dan 
melakukan kehendak-Nya dengan taat dan setia. Lilin Prapaskah V akan 
dipadamkan, sebagai sebuah panggilan dan komitmen bagi kita, untuk 
memadamkan kecenderungan ketidaksetiaan kita. Kiranya Tuhan memampukan 
kita untuk menjalaninya. (Liturgos memadamkan Lilin Prapaskah V) 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh 



 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 

P : Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan taatilah 
kehendak-Nya, serta muliakanlah Tuhan  dalam hidupmu. Mari kita memohon 
berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat 
Tuhan…  

      (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

      
 

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup  – PKJ 277: 1-2 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari mimbar 
utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos berdiri di depan mimbar, mempersilakan 
umat duduk, dan menyapa umat yang akan meninggalkan ruang ibadah. Koordinator 
Usher akan mengarahkan alur keluarnya umat dari ruang ibadah. Umat diharapkan mengikuti 
panduan dan menunggu giliran dengan sabar. Pelayan Firman dan Liturgos tetap berdiri di 
depan mimbar sampai seluruh umat meninggalkan ruang ibadah. 

 


